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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
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Datum: 26.08. 2019  

 

Zapisnik 
 

1. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

ki je bila 17.06. 2019 ob 18.00 uri  

v sejni sobi Občine Mežica. 

 

Prisotni :g. Branko Ramšak, g. Tomaž Kunc, g. Šegel Branko,   

               g. Krivograd Milan, g. Aleksander Hočevar, medobčinsko redarstvo 

               župan g. Dušan Krebel 

 

Opravičil odsotnost :  vodja PO g. Sašo Hovnik, ravnatelj g. Janko Plešnik,  

ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor, ga. Silvana Praprotnik, g. Matic Korasa 

      

               

Dnevni red: 

 

1. Konstituiranje sveta in imenovanje predsednika sveta 

2. Obravnava  

- informacije  o varnostni problematiki v 2018 

- letno poročilu o delu medobčinskega redarstva  za leto 2018 

3. Pobude občanov 

4. Razno 

 

Ad) 1.  

 

Uvodoma je župan pozdravil prisotne ter predlagal : 

 

za predsednika sveta  g. Ramšak Branko-a  

Prisotni so predlog soglasno potrdili. 

Administrativne  zadeve za SPV bo urejal g. Milan Krivograd 

 

g.  Ramšak se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje seje. 

 

V uvodu je predsednik SPV ugotovil, da je prisotno zadostno število članov SPV (3) in da 

lahko nadaljujemo  s sejo SPV . Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad) 2. 

 

a) Obravnava varnostne problematike v 2018 je vsled odsotnosti vodje PO prestavljena na  

    naslednjo sejo SPV. 

 

b) Poročilo o delu medobčinskega redarstva je predstavil g. Aleksander Hočevar 

 

 Glavni poudarki : 

mailto:infomezica.si


- največ aktivnosti redarjev je v zvezi z mirujočim prometom ( parkiranje) 

- redarji vršijo nadzor predvsem v bližini šol in  vrtcev 

- sodelujejo z SPV po posameznih občinah 

- sodelujejo v različnih akcijah v zvezi cestnim prometom 

 

V Občini Mežica so aktivnosti redarjev najpogostejše v zvezi z parkiranje na glavni AP v 

Mežici, na prehodih za pešce  ter po ulicah. 

 

Občani so dobro sprejeli službo medobčinskega redarstva , le-ta je v preteklem letu prejela kar 

precej prijav občanov. 

 

g. Hočevar je izpostavil problem, ker medobčinska redarska služba nima na razpolago 

lasnega osebnega  avtomobila in je tako večkrat onemogočena prisotnost redarjev na terenu 

oz. po dolini. 

 

Na podano poročilo ni bilo pripomb.  

 

 

Ad) 3. 

 

- za obravnavo pobud  bo potrebno formirat stalno Tehnično komisijo pri SPV, ki bo pobude 

obravnavala in predlagala rešitve oz. pripravila odgovore na pobude 

- ponovno je potrebno preverit, ali lahko postavimo znak , ki bi prepovedal hojo pešcev ob 

cestišču odcepa iz regionalne ceste R2 skozi Mežico na R3 proti Rehtu  

 

Ad) 4. 

 

-  SPV-ju bo v jeseni 2019 predstavljen pregled projektov s področja urejanja lokalnih cest v  

    Občini Mežica   

- po mnenju g. Kunc-a omejitev hitrosti na cestah pri kmetijah ni smiselno urejati z  

  prometnimi znaki  

 

 

 

-  člani SPV so se strinjali, da se vabila, zapisnike  in gradiva za sestanke SPV pošilja po 

elektronski pošti  

 

 

   

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 

Milan KRIVOGRAD                                                                               Branko Ramšak l.r.  

 

 

Dostavljen :  

- člani Sveta 

- Župan g. Dušan Krebel, 

- ravnatelj, g. Plešnik Janko ,  

- vodja PO g. Sašo Hovnik  

- ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor 

- g. Aleksander Hočevar, medobčinsko redarstvo 

- arhiv 


